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1

Informacje ogólne
1.1 Materiały dostarczane do PGX muszą być o ile nie uzgodniono inaczej ułożone na paletach.
1.2 Palety nie powinny być piętrowane.
1.3 Należy stosować tylko palety nieuszkodzone:


Wymiary*: 1200x800mm/inne, podać jakie……………………………………………….....………..…….……



Waga brutto*: do 700kg (wraz z paletą)/inne, podać jakie…………………………….………….…………



Wysokość*: do 160cm (wraz z paletą)/inne, podać jakie………………………………….….………………

1.4 O ile nie zaznaczono inaczej w zamówieniu, każdy rodzaj materiału powinien znajdować się na
odrębnej palecie. Jeżeli w zamówieniu dopuszczono łączenie rodzajów materiałów, powinny
zostać one wyraźnie od siebie odseparowane i jednoznacznie oznakowane.
1.5 Opakowanie zbiorcze na palecie powinno być nieuszkodzone, dostosowane do rodzaju
dostarczanego materiału.
1.6 Elementy dostawy nie mogą wystawać poza obrys palety.
1.7 Palety/pudełka powinny być opatrzone etykietami, szczegóły w poniższych punktach.
1.8 Weryfikacja dostawy odbywa się na podstawie dokumentów dostawy oraz informacji zawartych
na etykietach; weryfikacja ilościowa dotyczy palet oraz opakowań zbiorczych.
Ilość przekazanych materiałów musi być zgodna z dokumentami dostawy.
1.9 Do każdej dostawy powinien być dołączony dokument WZ lub specyfikacja (do każdego
zamówienia Prografix oddzielnie) zawierający dane min.:


Dane identyfikujące Dostawcę



Nazwę odbiorcy



Nr zlecenia/zamówienia PGX



Nazwę materiału zgodną z nazwą nadaną przez PGX



Wersje (np. językowe, graficzne)/ilość każdej wersji



Ilość palet



Ilość opakowań zbiorczych



Całkowita ilość materiałów



Informacje dot. FSC (jeśli dotyczy)

1.10 W przypadku dostaw materiałów (papieru, kopert) FSC, wymagana jest na fakturze lub na
dokumentach dostawy, np. listach przewozowych, dokumentach WZ (jeżeli faktura nie jest
dostarczona razem z dostawą) informacja o certyfikacji tzn. NUMERU CERTYFIKATU DOSTAWCY
I OŚWIADCZENIA FSC – np. FSC MIX, FSC 100%, FSC RECYCLED), w przeciwnym razie PROGRAFIX
Sp. z o.o. nie może zakwalifikować surowca jako certyfikowany FSC, a tym samym przyjąć
dostawy.
2

Podwykonawstwo arkuszowe (uszlachetnianie w pełnym arkuszu)
2.1 Palety powinny zawierać po równe ilości arkuszy - ………………………..………. szt. na palecie.
2.2 Rogi arkuszy nie mogą zostać zagięte.
2.3 Palety opatrzone etykietą:


Nazwa materiału zgodna z nazwą nadaną przez PGX



Podana wersja językowa
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Podana wersja graficzna



Ilość arkuszy na palecie



Numeracja palet: numer palety/łączna ilość palet, np. 1/2, 2/2

2.4 Arkusze powinny być ułożone w jedną stronę.
2.5 Makulatura ułożona na osobnej palecie, wyraźnie oznaczona.
2.6 Materiał zabezpieczony do transportu, żeby zapobiec uszkodzeniu:
a.

Pakowanie


Narożniki



Folia stretch



Przykryte deklem



Spięcie palety paskami (jeśli dotyczy)



Przekładki

b. Pakowanie wyrobu finalnego


Narożniki



Folia stretch



Spięcie 4 paskami

2.7 Informacja o konieczności rozfoliowania nakładu po otrzymaniu dostawy (jeśli dotyczy).
3

Oprawa szyta/klejona
3.1 Palety Euro o wymiarach 1200x800x144 mm/*inne, podać jakie…………………………….………
3.2 Broszury nie mogą być zagięte, pofalowane.
3.3 Pakowanie:


Jednakowe ilości na paletach



Równe ilości na warstwie



Materiał ułożony w kostkę



Przekładka co warstwę



Pudełka pod wymiar



Jedna mutacja – jedna paleta

3.4 Etykiety paletowe z 5-ciu stron, generowane z załącznika, zawierające m.in.:

4



Ilości, np. całościowy nakład/ile pudełek, ile w pudełkach



Nazwa materiału, nazwa zgodna z podaną przez PGX



Numeracja palet: numer palety/łączna ilość palet, np. 1/2, 2/2

Naklejki
4.1 Plomba na rolce z informacją ile naklejek znajduje się na rolce
4.2 Etykieta zawierająca informacje:


Ilość rolek w pudełku



Ilość wersji



Rodzaj wersji



Ilość naklejek na rolce
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5

Woreczki
5.1 Zbiorcze opakowanie
5.2 Woreczki ułożone w opakowaniu
5.3 Podana ilość w opakowaniu

6

Papier
6.1 Każdy rodzaj papieru na odrębnej palecie.
6.2 Papier zakupiony jako certyfikowany FSC powinien być jednoznacznie opisany zgodnie
z dokumentem dostawy FSC, z podaniem numeru palety/łączna ilość palet papieru FSC, w celu
jednoznacznego odróżnienia go od innego papieru, zakupionego jako nie FSC a znajdującego się
w tej samej dostawie.

7

Koperty
7.1 Dostawy kopert powinny odbywać się z zastosowaniem poniższych wymagań:

7.1.1 Bezwzględnie wymagane jest, aby dostarczany materiał był zapakowany w sposób
zabezpieczający go przed jakimkolwiek uszkodzeniem i był jednoznacznie oznaczony.

7.1.2 Należy stosować tylko i wyłącznie palety nieuszkodzone o wymiarach 1200 x 800 mm,
maksymalnej wadze brutto do 500 kg oraz wysokości do 142 cm (razem z paletą).

* Palety nie podlegają wymianie czy zwrotowi w późniejszym terminie.

7.1.3 Sposób ułożenia opakowań na palecie w obrębie danego formatu koperty powinien być
jednolity dla wszystkich palet.

7.1.4 Minimalna ilość aby paletę traktować jako jednorodną stanowi ilość kartonów znajdujących

się na 3 warstwach odpowiednio dla danego typu koperty np. dla kopert C6/5 będzie to 21 000
szt.

7.1.5 Palety wielorodne nie powinny mieścić więcej niż 3 rodzaje kopert. Każda wersja powinna

być wyraźnie odseparowana od siebie. Wymagane jest aby palety wielorodne były
zbudowane „sekcjami pionowymi” tj. w sposób taki aby można było ich zawartość
zweryfikować w momencie przyjmowania bez konieczności jej rozpakowywania.

7.1.6 Standardowe ilości kopert na paletach:






7.1.7

C6/5 – 70 000 szt. (7x1 000)x10 warstw
C6 – 90 000 szt. (10x1 000)x9 warstw
DL – 70 000 szt. (7x1 000)x10 warstw
C5 – 42 000 szt. (12x500)x7 warstw
C4 – 25 00 szt. (10x500)x5 warstw

Każda paleta zbiorcza z materiałem, powinna posiadać naklejoną z 4 stron kartę paletową
w formacie A4 lub A3 zawierającą następujące informacje:
 nazwa koperty (zgodna z nazwą w zamówieniu PGX)
 nr zamówienia PGX
 ilość kopert w opakowaniu zbiorczym
 ilość opakowań zbiorczych
 ilość kopert zbiorczo na palecie
 kolejny numer palety w ramach dostawy (np. 1z9, 2z9 … 9z9)
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*W sytuacji gdy materiał zamawiany jest bezpośrednio przez klientów PGX dodatkowo na
karcie paletowej powinny być umieszczone takie dane jak:

nazwa klienta

nazwa dostawcy

ADRES DOSTAWY: Prografix ul. Drogowców 16, 39-200 Dębica POLSKA

7.1.8 Każda jedna paleta powinna być również opatrzona na każdej ze stron wzorem koperty
będącej przedmiotem zamówienia.

7.1.9 Standardowe ilości kopert w kartonach:







C6/5 – 1 000 szt.
C6 – 1 000 szt.
DL – 1 000 szt.
C5 – 500 szt.
C4 – 500 szt.
Każdy inny format kopert powinien być pakowany w pudełka po 500 lub 1 000 szt.

7.1.10 Wszystkie opakowania zbiorcze (kartony) - powinny być oznakowane w widoczny
i jednoznaczny sposób nalepką identyfikującą produkt zawierającą poniższe dane:
 nazwa koperty (zgodna z nazwą w zamówieniu PGX)
 Ilość sztuk w opakowaniu
 nr zamówienia PGX

*W sytuacji gdy materiał zamawiany jest bezpośrednio przez klientów PGX na nalepce
identyfikującej powinny być umieszczone takie dane jak:

nazwa klienta

nazwa koperty

Ilość sztuk w opakowaniu

nazwa dostawcy

7.1.11 Dokumentacja
Dostawa materiału właściwa dla określonego zamówienia musi być wyspecyfikowana na
dokumencie dostawy np. WZ (jeśli to możliwe dla każdego zamówienia PGX na oddzielnym
dokumencie).
Jeden rodzaj koperty musi być wyspecyfikowany w jednym miejscu na dokumencie.
Dokument dostawy musi zawierać następujące informacje:
 Dane identyfikujące dostawcę
 Ilość dostarczonych sztuk kopert według nazw w zamówieniu PGX
 Numer zamówienia PGX lub nazwę Klienta, który złożył zlecenie dostawy do PGX
 Ogólna Ilość palet na zamówienie

7.1.12 Awizacja dostaw.
W przypadku dostawy kopert zamawianych bezpośrednio przez klientów PGX dostawca
powinien na minimum 5 dni roboczych przed planowaną datą dostawy towaru zgłosić ten
fakt na adres e-mail magazyn@prografix.pl .
Treść e-maila powinna zawierać takie dane jak:
 dane klienta na rzecz którego dostarczane będą koperty
 orientacyjna ilość palet w dostawie
 szacowana ilość wersji kopert
 planowany typ dostawy (transport własny, dedykowany, firma kurierska)
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